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Бүх эрх хадгалагдана. Олон Улсын Зохиогчийн Эрхийн Хуулиар хамгаалагдсан. Хуулбарлан зарахыг хориглоно. Энэ 
номын зөвшөөрөгдсөнөөс бусад аль ч хэсгийг хэвлэгчийн бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр олшруулах ба хэвлэхийг хориглоно.

Судлах Библийн ишлэлүүд: Еврей 2:1-18; Лук 15:1-10.
Хичээлийн зорилго: Аврал гэж юу болох, энэ нь хэрхэн 
      олддог талаар тайлбарлах.

Оюутнуудын мэдэх ёстой зүйл: Христ бол цорын 
     ганц Аврагч.
Оюутнуудын мэдрэх ёстой зүйл: Христийг болон 
     Түүний авралын бэлгийг хүлээн авах хүсэл. 
Оюутнуудын хийх ёстой зүйл:
     Аврагдаагүй хүн: Өөрсдийн найдварыг Христэд 
               тавьж авралыг хүлээн авах.
     Аврагдсан хүн: Гэм нүглээс болон Сатанаас чөлөө-

лөх чөлөөлөлтийг авчирсан энэ агуу авралын 
төлөө Бурханд таларх. 

Хичээлийн төлөвлөгөө (Багш оюутны тэмдэглэл):
1. Аврал гэж юу вэ? (Лук 15:1-10).
2. Авралын хэрэгцээ (Ром 3:10-23; Еврей 2:5-8).

3. Христ авралыг боломжтой болгов (Еврей 2:9-16; 
    Илчлэлт 13:8).
4. Авралын ерөөлүүд (Еврей 2:11-13; 7:25б).

Цээжлэх ишлэл:
Бид ийм агуу авралыг үл хайхраад хэрхэн зугтаах 
билээ. (Еврей 2:3а)

ХИЧЭЭЛ
Өөрсдөд нь хаяглагдсан захидлыг уншаад Еврейчүүд 

(Иудейчүүд) юу бодсон бол хэмээн чи төсөөлж байна вэ? 
(Одоо энэ захидал Библийн нэг хэсэг бөгөөд Еврейчүүдэд 
бичсэн захидал гэж нэрлэгддэг.) Энэ нь хүний гараар 
бичигдсэн. Харин энэ нь үнэндээ Бурханаас байсан 
гэдгийг Иудейчүүд мэдсэн болов уу? (Багш: Ярилцлагыг 
дэмж.)

Еврейчүүдийн хувьд эш үзүүлэгчид, тэнгэр элчүүд 
болон Мосе онцгой чухал ач холбогдолтой байв. Гэвч 
Бурхан тэднийг Өөрийнх нь Хүү Эзэн Есүс Христ өөр 
бусад бүхнээс илүү дээгүүр гэдгийг мэдээсэй гэж хүсч 

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Зурагны хажуугаар түүх үргэлжлэх үед номыг хажуу тийш нь тавиад текстед заасан хэсэгт зураг бүрийг үзүүл.

Хичээл №1
БИДНИЙ АВРАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

БАГШИД ХЭЛЭХ ТАЙЛБАР
Аврал нь маш тодорхой ойлгогдож байх ёстой 

онцгой чухал сургаал юм. Үнэн сайн мэдээг хэлээгүй 
хэн бүхэн дээр (тэнгэр элч дээр ч) хараал ирдэг. (Галат 
1:8-9-ийг үз.) Тиймээс авралын сайн мэдээ нь яг таг 
тайлбарлагдах ёстой. 

Аврал нь эдгээрийг агуулдаг: (1) өнгөрсөн үеийн 
нүглийн өршөөл (Ром 1:16); (2) одоогийн энэ амьдрал 
дахь гэм нүглийг ялах хүч (Ром 6:14); (3) ирээдүйд 
гэмт мөн чанараас чөлөөлөгдөх (Ром 8:29; 1 Иохан 
3:2). Аврал итгэлээр дамжиж нигүүлслээр ирдэг. Энэ 
нь үйлсээр биш бөгөөд бэлэг юм (Ефес 2:8-9). Аврал 
эхлээд ирж араас нь үйлс дагалддаг (Тит 3:5-8).

Аврал нь Аврагч Эзэн Есүс Христээс хамааралтай. 
Тэр Өөрийгөө гэм зэмгүй гэдгээ дэлхий дээр батлан 
харуулсан. Төгс Нэгэн болох Тэр Өөрийн үхлээрээ 
нүгэлтнүүдэд оногдох шийтгэлийг авсан юм. Тэр 
бидний орлогч болсон билээ. (Матай 20:28; Марк 10:45; 
1 Петр 2:24-ийг үз.) 

Аврал нь зөвхөн итгэлээр хүлээн авагддаг гэж Шинэ 
Гэрээнд 200 гаруй удаа тодорхойлогдсон байдаг. (Жишээ 
нь, Ефес 2:8-9-ийг үз.) Энэ итгэл Эзэн Есүс Христэд 
тавигдсан байх ёстой. (Иохан 3:16; Үйлс 16:31-ийг үз.) 
Аврал бол үнэгүй бэлэг юм. Тиймээс зааж байгаа бид 
Бурханд ямар нэг юм өгнө гэж зааж хэзээ ч болохгүй. Тэр 
үүнийг бүгдэд өгдөг. Бид энэ бэлгийг өөрсдийн итгэлийг 

Түүний Хүүд тавьснаар хүлээн авдаг. (Иохан 1:12-ыг 
үз.) Итгэлээр дамжуулж нигүүлслээр ирдэг авралаас 
өөр ямар нэг сайн мэдээг заах нь Галат 1:8-9-ийн хараал 
дор ирдэг. Энэ бол хамгийн хүчтэй анхааруулга юм! 

Өөрийнх нь үнэт цусаар буюу Христээр худалдагдан 
авагдсан энэ алдарт аврал мөнхөд үргэлжилдэг. Энэ бол 
мөнхийн аврал юм. Хүнийг аврагдсан тэр агшинд Ариун 
Сүнс түүнийг Христийн бие дотор мөнхөд байрлуулдаг 
(1 Коринт 12:13). Итгэгч хүн өөрийнх нь дотор орших 
Ариун Сүнсээр мөнхөд тамгалагддаг. (Ефес 1:13; 4:30-
ийг үз.) Эцэг үнэн итгэгчийг мөнхөд хадгалдаг (Иохан 
10:28-30). Нэгэн өдөр итгэгчид Түүний яг Өөрийнх 
нь оршихуйд гэм зэмгүйгээр үзэгдэх болно (Иуда 24). 
Нэг ч итгэгч хүнийг ямар ч юм авралаас нь салгаж 
чадахгүй. Бурхан бүгдийн Шүүгч. Тэр итгэгчдийг аль 
хэдийн Өөрийнх нь зөв байр суурийг авч зөвтгөгдсөн 
хэмээн зарлан тунхагласан (Ром 8:33-34). Бидний 
Эзэн Өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө тасралтгүй зуучлан 
залбирч байдаг. Энэ нь үнэн итгэгч бүрийг аврагдсанаар 
нь хадгалж байхад хангалттай билээ. Итгэгч хүнийг 
Эзэн Есүс Христ доторх Бурханы хайраас юу ч салгаж 
чадахгүй гэж Бурханы Үг амладаг. (Ром 8:35-39-ийг үз.) 
Таны зааж буй оюутан бүр авралыг үнэнээр хүлээн авч 
энэ нь түүний мөнхийн зүйл гэдгийг мэдэн баяр хөөртэй 
байх болтугай!
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